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Puheenjohtajan palsta

Kylätiedotteita

Hei kaikille venesjärveläisille ja lehden
lukijoille. Nyt se ISOKESÄ vihdoin alkoi.
Niin ainakin omat lapset sanoivat muutama vuosi sitten, kun oli aluksi kylmää
ja viimein aurinko alkoi paistamaan. On
hieno seurata lasten suurta iloa ja riemua, kun uiminen, pelaaminen ja leikkiminen kauniilla ilmalla kerää lapsia
yhteen. Ja kyllä se omaakin mieltä kummasti piristi kun mittarin lukema alkoi lähennellä 20 eikä enää tarvinnut pukea
”talvivarustusta” päälle. Kuten kesäkuun
ensimmäisellä viikolla sai olla tumput
kädessä Puuhamaassa.

Ryhmisläisten leikkimökki

Me kyläyhdistyksen johtokuntalaiset
pyrimme taas tänäkin kesänä pitämään
uimarannan kunnossa, jotta uiminen olisi mahdollista puhtaassa vedessä. Ja
ainakin tänään sunnuntaina (tätä kirjoitaessani) uimarannalla oli useita autonlastillisia väkeä viettämässä rattoissaa
pyhäpäivää Venesjärvellä. Se olisi minusta vielä mukavampaa, että uimarannan käyttäjät olisivat pysyvästi Venesjärvellä asuvia. Toki sinne saa ja kuulukin
tulla muitakin uimaan.
Tämän talven ja kevään aikana minulle
on tullut useita soittoja, joissa tiedustellaan myynnissä olevia tontteja tai taloja. On ollut myös halukkaita asunnon
vuokraajiakin. Ja jokainen, yhtään huijaamatta, on kehunut kuinka Venesjärvi
on kaunis kylä, ehkä jopa Kankaanpään
kauneimpia. Näiden puheluiden ja keskustelujen ansiosta olen itse tarkkaillut
kylää uusin silmin. Ja kieltämättä meillä
on idyllinen keskusta mihin kuuluu järvi2

maisema, peltoaukeita, hienosti hoidettuja metsäpalstoja, puhumattakaan meidän kylän palveluista. Harvassa tämän
kokoisessa kylässä on näinkin laaja tarjonta. Ehkä me pidämme niitä itsestään
selvyytenä, mutta kaikissa kylissä se ei
ole niin. Esimerkiksi koulu, joka on taas
se ”kuumaperuna”. Tässä kylässä koulu alkaa taas syksyllä ja vielä todennäköisesti vuonna 2007, mutta... Kauanko
meillä riittää lapsia?
Nyt olisi kesän kuumilla helteillä hyvä
istahtaa hetkeksi vaikka pihakeinuun ja
tuumailla, että jos vaikka juuri sinulla olisi oiva tontti jossain pellonlaidassa tarjota myyntiin. Jokunen lapsiperhe saattaisi
innostua ja haluta tehdä kaupat. Ja näin
meillä täällä palvelut saisivat käyttäjiä. Kyläyhdistys auttaa kyllä mielellään
tonttien mainostamisessa.

Löytyisikö joltakulta vanha leikkimökki, jonka haluaisi lahjoittaa eteenpäin. Ryhmisläiset ovat jo pitkään toivoneet saavansa jostain leikkimökin lasten pihaleikkien iloksi. Asiasta voi soittaa suoraan Ryhmikseen puh. 578 8744

Simo on nyt Vesa
Pitkäaikainen, vakituinen postinjakajamme Simo Mansikkahalme jäi keväällä eläkkeelle ja Kyläyhdistys muisti Simoa pienellä lahjalla kiitoksena hyvästä palvelusta.
Simo lähetteli kiitoksia muistamisesta kortin kera.
Vesa Haavisto jakaa tällä hetkellä postin koteihimme ja hänelle voi postia koskevissa asioissa soitella kännykkään 045-634 5014

Liikuntakerhot kesälomalla
Keväällä pelattiin sählyä miesten ja lasten voimin. Naiset kunnostautuivat jumpan
merkeissä. Syksyllä taas jatketaan suosittuja peli- ja jumppailtoja. Seuraa ilmoittelua Seudun yhdistystoimintapalstalla sekä Venesjärven omilla nettisivuilla.

Mutta nyt tämä helle alkaa tekemään
kirjoittajalle kepposia joten on varmaankin aika siirtyä vihdan tekoon juhannussaunaa varten. Ah ihanaa... muutama
päivä ja saamme viettää keskikesän
juhlaa. Näin se aika rientää. Joka tapauksessa ottakaa yhteyttä minuun tai kehen vain johtokunnan jäseneen, jos siltä
tuntuu.
Toivottavasti tavataan Rantalavalla
tänä kesänä jos ei Juhannuksena niin
ehkä jonain muuna tanssi-iltana. Muistakaa nauttia elämästä!
Kesäterveisin
Susanna Latvajärvi
Puh. 050 5789 343
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Yhteislauluilta Rantalavalla
keskiviikkona 19.7. klo 19.00

Suvivirttä laulettiin 3.6.06. Vanhempainyhdistys jakoi perinteiset hymypatsaat sekä
ruusut koulun jättäville kuudesluokkalaisille.

Alueopiston Viihdekuoro laulattaa.
Ohjaajana Tauno Wrang
Puﬀetissa makkaraa ja kahvia. Arvontaa.
Tervetuloa !

Jäsenmaksut
Venesjärven Kyläyhdistyksen johtokunta vahvisti jäsenmaksun vuodelle 2006.
Maksun voit suorittaa yhdistyksen tilille allaolevalla pankkisiirrolla tai sähköisesti tilille

800018-79125152.
Saajan Tilinumero 800018-79125152

Pankkisiirto

Saaja Venesjärven Kyläyhdistys ry
Maksaja

Venesjärven Kyläyhdistys ry:n
jäsenmaksu vuodelle 2006
Hinnat:
- 9 euroa / perhe tai
- 4 euroa / hlö

Allekirjoitus

Laskiasriehaa vietettiin MMS-talolla ja Salmisen ahteella sunnuntaina 26.2.06. Paikalla oli runsaasti laskiaisen viettäjiä ja kelikin oli soma. Poniajelukin onnistui hienosti tänä vuonna. Kiitos kaikille osallistujille.
4

Tililtä nro

Päiväys

Euro
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Haluatko ilmoittaa seuraavissa
Venesjärven Kyläsanomissa?
Ota yhteyttä
Susanna Latvajärvi puh. 050 578 9343
tai
Tiina Junnila puh. 044 578 9230
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0,69 €
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